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  III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST  

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Povinnost služebního úřadu vystavit státnímu zaměstnanci služební průkaz je 
stanovena v § 154 a v § 204 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona 
č. 144/2017 Sb. (dále jen „zákon o státní službě“). 

Služební průkaz osvědčuje, že jeho držitel je státním zaměstnancem. Se služebním 
průkazem nejsou spojena žádná oprávnění vůči veřejnosti, nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak. Služební průkaz není přenosný při zařazení, jmenování nebo převedení státního 
zaměstnance na jiné služební místo v jiném služebním úřadu. Náležitosti služebního průkazu 
jsou stanoveny přímo v § 154 odst. 1 a 2 zákona o státní službě.  

Z údajů služebních úřadů získaných Ministerstvem vnitra za účelem provedení 
analýzy podkladů pro posouzení rozsahu právní úpravy týkající se služebních průkazů 
vyplývá, že většina z nich již v současné době využívá zaměstnanecké průkazy, které neplní 
pouze funkci identifikační, ale zároveň slouží jako elektronické nosiče informací (čipové 
karty) pro konkrétní funkcionality (vstupy do objektů, evidence docházky, autentizace 
k počítačové síti, nosiče elektronického podpisu apod.). Za tím účelem mají služební úřady 
zpravidla vybudováno odpovídající technické zázemí. Některé průkazy vydané ve služebních 
úřadech zmocňující jejich držitele provádět kontrolní činnost podle jiných právních předpisů. 
Vzhledem k tomu, že služební průkaz může obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný 
nosič informací (např. bezkontaktní elektronický čip), nebo jiné údaje, stanoví-li tak jiný 
právní předpis, umožňuje zákonná právní úprava případně nahradit dosavadní průkazy 
užívané ve služebních úřadech služebním průkazem státního zaměstnance, a rozšířit tak 
možnost využití služebního průkazu nad rámec plnění pouze identifikační funkce.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Ustanovení § 154 odst. 3 zákona o státní službě zmocňuje Ministerstvo vnitra k vydání 
vyhlášky, kterou se stanoví vzor služebního průkazu. Podle § 204 zákona o státní službě 
služební úřad vystaví státnímu zaměstnanci služební průkaz nejpozději do 31. prosince 2019. 
Navrhovaná právní úprava se v rámci rozsahu zákonného zmocnění omezuje na stanovení 
vzoru služebního průkazu, který obsahuje pouze náležitosti stanovené zákonem o státní 
službě, a je tedy v souladu s tímto právním předpisem.   
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné 
právní zásady práva Evropské unie se na předmět regulovaný návrhem vyhlášky nevztahují. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Povinnost vystavit státnímu zaměstnanci služební průkaz vyplývá ze zákona o státní 
službě. Vzor služebního průkazu (v souladu se zmocněním Ministerstva vnitra obsaženým 
v § 154 odst. 3 zákona o státní službě) doposud není právním předpisem stanoven.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady 
na životní prostředí  
 

Ve všech hodnocených oblastech návrh vyhlášky nemá žádné dopady ani nenese 
žádná rizika, s výjimkou dopadu do rozpočtu služebních úřadů, které služební průkazy 
státním zaměstnancům dle § 154 odst. 1 zákona o státní službě vystavují. 

Vzor služebního průkazu je vyhláškou stanoven ve dvou variantách podle toho, zda 
v souladu s § 154 odst. 2 zákona o státní službě obsahuje kontaktní elektronický čip nebo jiný 
nosič informací, nebo jej neobsahuje.  Služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává 
službu, tak není omezen v rozhodnutí, zda služební průkaz bude vybaven elektronickým 
čipem či nikoliv a zda nahradí dosavadní ve služebním úřadu používané zaměstnanecké 
průkazy či nahradí (s přihlédnutím k využívání jejich různých funkcionalit v daném 
služebním úřadu) pouze některé z nich, popřípadě nenahradí žádné. Případný výběr vhodného 
technického řešení, tedy kontaktního elektronického čipu nebo jiného nosiče informací 
(například bezkontaktního elektronického čipu) zůstává v dispozici konkrétního služebního 
úřadu, u něhož je nejlepší předpoklad, že vybrané technické řešení bude odpovídat jeho 
skutečným potřebám, možnostem a již vybudovanému technickému zázemí, 
popř. připraveným investicím do technického zázemí nového. Tím není dotčeno plnění 
podmínek vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení eIDAS). Naopak stanovení 
jednotného technického řešení elektronického čipu by v konečném důsledku mohlo zmařit 
vynaložené investice do již vybudovaného technického zázemí v některých služebních 
úřadech nebo zmařit investice do služebního průkazu s jednotným technickým řešením 
v důsledku souběžného využívání stávajících čipových karet. Takové řešení by, 
s přihlédnutím k nemožnosti přenést služební průkaz do jiného služebního úřadu, nebylo 
přínosem, zákon o státní službě ostatně, jak bylo výše uvedeno, s variabilitou výslovně počítá.  
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Vzhledem k tomu, že služební průkaz může obsahovat i jiné údaje, stanoví-li tak jiný 
právní předpis, lze služebním průkazem nahradit, je-li to vhodné, rovněž průkazy zmocňující 
jejich držitele provádět kontrolní činnosti podle jiných právních předpisů. Takový přístup 
však vyžaduje odpovídající legislativní opatření, jehož iniciativa je v dispozici konkrétního 
služebního úřadu, resp. příslušného resortu.  

Povinnost vystavit státnímu zaměstnanci služební průkaz vyplývá ze zákona o státní 
službě a služební úřad se nemůže této povinnosti zprostit.  

 Předpokládá se, že zvolené řešení, kdy Ministerstvo vnitra stanoví vzor služebního 
průkazu a konkrétní služební úřad rozhodne dle svých skutečných potřeb a možností 
o technickém řešení, ochranných prvcích, využití rubové strany a o samotné výrobě 
služebního průkazu, přispěje k úspoře nákladů na pořízení služebního průkazu. Nelze ani 
pominout, že některé služební úřady disponují výrobními zařízeními, na kterých vyráběly 
dosavadní průkazy, přičemž zvolené řešení umožňuje tato zařízení k výrobě služebních 
průkazů rovněž využít. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy není možné konkrétní dopady na státní 
rozpočet vyčíslit, neboť každý služební úřad bude mít možnost zvolit si organizační 
a technické řešení dle svých specifických možností a potřeb. Případné dopady do rozpočtů 
služebních úřadů tedy budou hrazeny z jejich rozpočtových kapitol, ostatně již v současné 
době většina služebních úřadů určitý druh zaměstnaneckého průkazu vydává a nese s tím 
spojené náklady.  

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a  osobních 
údajů 
 

Návrh vyhlášky nezakládá nové zpracování osobních údajů. Údaje, které služební 
průkaz obsahuje, jsou stanoveny zákonem o státní službě v § 154 odst. 1 písm. a) až g).  
Kromě fotografie jsou tyto údaje evidovány v informačním systému o státní službě, přičemž 
z hlediska zajištění ochrany osobních údajů státních zaměstnanců je nutné reflektovat 
i skutečnost, že § 154 odst. 1 písm. g) další zpracovávané údaje přímo nespecifikuje a toliko 
odkazuje na jiné právní předpisy. S využitím funkcionality tohoto systému bude generováno 
jedinečné číslo služebního průkazu státního zaměstnance spolu s evidenčním číslem státního 
zaměstnance při zavedení údajů o státním zaměstnanci do informačního systému o státní 
službě. Pro státní zaměstnance, kteří jsou již v informačním systému o státní službě evidováni, 
bude číslo jejich služebního průkazu generováno k předem stanovenému datu a uloženo 
v rejstříku státních zaměstnanců pro využití služebními úřady. V případě ztráty, zničení, 
odcizení, vrácení apod. služebního průkazu se číslo služebního průkazu zneplatní a v případě 
potřeby bude možné generovat jiné číslo služebního průkazu.  
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8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava poskytuje možnost zvolit řešení, které plně 
odpovídá potřebám každého konkrétního služebního úřadu, minimalizují se náklady 
na výrobu služebního průkazu a v konečném důsledku se omezují korupční rizika. V těch 
případech, kdy služební průkaz plní pouze identifikační funkci a nejsou s ním spojena další 
oprávnění vůči veřejnosti [neobsahuje jiné údaje dle § 154 odst. 1 písm. g) zákona o státní 
službě], jsou možnosti zneužití služebního průkazu a související korupční rizika minimální.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhované právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k bezpečnosti nebo obraně 
státu.  

10. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

Návrh vyhlášky se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány 
státní správy na rok 2017. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla u  
tohoto návrhu vyhlášky stanovena. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 a příloze vyhlášky 

Stanoví se vzor služebního průkazu státního zaměstnance – ustanovení § 1 pro tyto 
účely odkazuje na přílohu vyhlášky. Na lícové straně služebního průkazu jsou uvedeny 
náležitosti stanovené v § 154 odst. 1 písm. a) až f) zákona o státní službě (fotografie státního 
zaměstnance, titul, jméno a příjmení, evidenční číslo státního zaměstnance, služební úřad, 
číslo služebního průkazu, datum vystavení a datum platnosti). Rubová strana služebního 
průkazu je podle § 154 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě vyhrazena pro zápis jiných 
údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis, včetně grafického řešení rubové strany služebního 
průkazu. V této souvislosti lze využít rubovou stranu služebního průkazu například 
k deklaraci zmocnění k provádění kontrolní činnosti státním zaměstnancem podle jiných 
právních předpisů (pokud bude přijato odpovídající legislativní opatření, jehož iniciativa je 
v dispozici konkrétního služebního úřadu, resp. příslušného resortu). Nosičem služebního 
průkazu je plastová karta bílé barvy rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy 
s poloměrem 2,88  až 3,48 mm, což odpovídá mezinárodní normě ISO/IEC 7810, která 
stanovuje fyzikální vlastnosti identifikačních karet, formátu ID-1. Služební průkaz může 
obsahovat kontaktní elektronický čip, případně jiný nosič informací (například bezkontaktní 
elektronický čip). Za tím účelem je v příloze vyhlášky vyobrazena lícová strana služebního 
průkazu ve variantě s kontaktním čipem i bez kontaktního elektronického čipu. V praxi 
mohou nastat celkem 4 různé varianty služebního průkazu: první varianta – služební průkaz 
s kontaktním elektronickým čipem a s jiným nosičem informací, druhá varianta – služební 
průkaz s kontaktním elektronickým čipem bez jiného nosiče informací, třetí varianta – 
služební průkaz bez kontaktního elektronického čipu s jiným nosičem informací a čtvrtá 
varianta – služební průkaz bez kontaktního elektronického čipu a bez jiného nosiče informací. 
Pro první dvě varianty se užije vzor vyobrazení lícové strany služebního průkazu 
s kontaktním elektronickým čipem, pro zbývající dvě varianty vzor vyobrazení lícové strany 
služebního průkazu bez kontaktního elektronického čipu. Jiný nosič informací, bude-li jej 
služební průkaz obsahovat, tedy nesmí ovlivnit vizuální podobu služebního průkazu. Služební 
úřady nejsou omezeny v možnosti vybavit služební průkaz ochrannými prvky (například 
hologram, bezpečnostní folie) za podmínky, že nebude narušena čitelnost údajů uváděných 
ve služebním průkazu – taktéž zákon o státní službě neuvádí ochranné prvky mezi výčtem 
náležitostí služebního průkazu. Volba úrovně ochranných prvků zůstává na služebních 
úřadech, které nejlépe vyhodnotí skutečné potřeby s přihlédnutím k režimovým opatřením 
nastaveným v konkrétních služebních úřadech.  

K § 2 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2018. S přihlédnutím 
k povinnosti služebního úřadu vystavit státnímu zaměstnanci služební průkaz nejpozději 
do 31. prosince 2019 (§ 204 zákona o státní službě) se jedná o dostatečný časový prostor 
pro splnění tohoto úkolu.  
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